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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 (العربي الجديد) حفتر اطلع في القاهرة على العملية اإليطالية بالسواحل الليبية

مقربة من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لــ"العربي الجديد"، تلّقيه أوامر من داعميه اإلقليميين كشفت مصادر 

وقالت المصادر، إّن حفتر، وأثناء زيارته إلى  .والدوليين، بعدم التعرض ألي قطعة عسكرية إيطالية باألجواء أو المياه الليبية

رحًا موسعًا من "شخصيات عسكرية غربية"، عن العمليات التي تقوم بها إيطاليا في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرًا، تلّقى ش

 ، بعد أن طلبت هذه الشخصيات من مصر، تنسيق لقاء مع حفتر.حاليًا، وذلكليبيا 

 

 (ةمصر العربي) ترامب يلجأ إلى السيسي لفهم أزمة قطر، بشرعيته« أوباما»بينما لم يعترف سفير إسرائيلي: 

"ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان بين أوائل الزائرين للبيت األبيض تحت إدارة ترامب، وكذلك الرئيس المصري. وبينما 

ذلك، يوم في المنصب. وعالوة على  000رفض )باراك أوباما( استضافة السيسي، دعاه ترامب على نحو ملحوظ لزيارته خالل أول 

جاء ذلك في سياق مقال  باردة مع القاهرة". شرعية وأبرمت عالقاتالسيسي لمصر باعتبارها غير  إلى قيادةا إدارة اوبام نظرت

وتطرق الكاتب إلى أن العالقات الوطيدة بين  .نيوزويك األمريكية اليوم الثالثاء بروسور بمجلة السابق رونللسفير اإلسرائيلي 

 ورة في كيفية حل األزمة القطرية.ترامب والسيسي يجعلته يلجأ إليها ألخذ المش

 

 (مصر العربية) سياسيون وبرلمانيون يطالبون بعودة العالقات الدبلوماسية مع بشار األسد

طالب حزبيون وبرلمانيون وساسة مصريون، بضرورة عودة العالقات الدبلوماسية مع دولة سوريا، بعد انقطاع دام قرابة خمس 

 9شخصية عامة، و 72وقال الموقعون على بيان صادر من حزب تيار الكرامة صاحب التوّجه الناصري والبالغ عددهم  .سنوات

 صرة الجيش العربي السوري في انتصاراته التي يحققها عل مجموعات اإلرهاب بأراضي الدولة السورية.كيانات سياسية بضرورة منا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/8/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/8/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456452-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A---%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1456409-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1456409-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 (بوابة األهرام) تعيين المستشار الشين إبراهيم رئيًسا للهيئة الوطنية لالنتخابات

أبو العال قراره بالموافقة على تعيين المستشار الشين إبراهيم نائب  مجديأصدر المجلس األعلى للقضاء برئاسة المستشار 

 رئيس محكمة النقض رئيسًا للهيئة الوطنية لالنتخابات.

 

 (الوطن) ائية""أبو سعدة" يطالب بتحديد مدة الحبس االحتياطي في "اإلجراءات الجن

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق االنسان، أن مشروع تعديل قانون اإلجراءات الجنائية، هام جدا ألنه 

، أنه وأضاف الفتا إلى أنه يمثل الدستور الثاني بالبالد. يختص بمواد حريات اإلنسان وحقوقه، في كل مراحل التحقيق والمحاكمة،

"لدينا أزمة بسبب عقوبة الحبس االحتياطي، فالتجربة تقول، إن هناك تجاوز في المدد، والبد من وجود حد أقصى للحبس 

 االحتياطي ويمكن تحديدها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.

 

 (بوابة األهرام) ة في قانون الحكومة لإلجراءات الجنائيةغير دستوري مواد يعرضنجل فتحي سرور 

طارق فتحي سرور، نواب البرلمان بجلسة الحوار المجتمعي حول قانون اإلجراءات الجنائية، أن به مواّد حكم بعدم  النائبفاجأ 

جاء ذلك فى الجلسة الثانية اليوم الثالثاء، باجتماع لجنة الشئون التشريعية  دستورية العليا.دستوريتها من قبل المحكمة ال

 .والدستورية

 

 (اليوم السابع) عاما 20لـ النائب أحمد سميح: لن أتنازل عن مشروع قانون تخفيض سن زواج الفتاة 

السن المعتمد حالًيا، أنه  01عاًما بداًل من  02النائب أحمد سميح، صاحب مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى أكد 

 سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.

 

 (اليوم السابع) لرئاسية القادمةياسر رزق: السيسى سينجح من الجولة األولى إذا ترشح لالنتخابات ا

أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، على ضرورة عدم اغتيال المرشحين لالنتخابات الرئاسية القادمة معنوًيا 

وسائل اإلعالم، حيث أن هناك بعض الشخصيات الوطنية قد تخشى خوض االنتخابات خوًفا من االغتيال المعنوى، وبهذا يفتح ب

وأضاف إن السيسى سينجح من الجولة األولى إذا ترشح فى االنتخابات  المجال أمام الباحثين عن الشهرة و"المألفة ضمائرهم".

دات السيسى بتأسيس حزب سياسى، ألن السيسى رئيس لكل المصريين، وإذا أقدم على الرئاسية القادمة، مبديا رفضه لمناش

 تأسيس حزب سُيقدم عليه كل االنتهازيين.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1562391.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1562391.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2402528
http://www.elwatannews.com/news/details/2402528
http://gate.ahram.org.eg/News/1562230.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1562230.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%86/3358805
http://www.youm7.com/story/2017/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%86/3358805
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/3359369
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/3359369
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 (الوطن) السيسي يوّجه الحكومة بمواصلة خفض معدالت العجز والدين بالموازنة الجديدة

عقد السيسي، اجتماًعا ضم شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات 

ضرورة العمل على مواصلة خفض معدالت العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى السيسي علي أكد و المالية.

لتحقيق األهداف التي تتضمنها الموازنة، من خالل ترشيد االنفاق وزيادة معدالت النمو، فضاًل  ومواجهة التحديات 7002-7001

 .دة مخصصات الحماية االجتماعيةعن زيا

 

 (ايربوابة ين) الوليد بن طالل يلتقي وزيرة االستثمار وهشام طلعت مصطفى على يخته بشرم الشيخ

عقد الملياردير السعودي الوليد بن طالل، لقاء مع وزيرة االستثمار سحر نصر، بحضور رجل األعمال هشام طلعت مصطفى على 

وقد كان لقاًء رسمًيا اتفقوا خالله على زيادة استثمارات الوليد بن طالل في مصر، حيث قرر التوسع في منتجع  .يخت يخصه

ومن المنتظر  .بر منتجع في العالم واالستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتيفورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أك

مليون دوالر باالشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بلغت استثمارتها  100أن يتجاوز حجم هذه االستثمارات الجديدة نحو 

 مليار دوالر. 0.1مدينتي ومشروع العلمين نحو في منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بالزا واإلسكندرية ومشروع 

 

 (مصر العربية) إطالقه مبادرة للصلح بين الدولة واإلخوان ينفي حزب الجماعة اإلسالمية 

نفى صالح رجب، األمين العام المساعد لرئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية، تبنيهم أي مبادرات 

 منسوبة للحزب تناقلتها وسائل اإلعالم. عالقة بمبادرةللمصالحة بين الدولة المصرية وجماعة اإلخوان، الفتا إلى أنه ليس لهم أي 

 

 (مصر العربية) .. ونشطاء يطالبون الفتاة بالظهور مهدد بالحبس« ياسين الشين»ريبات صاحب تس

أعرب نادر بكر، صاحب تسريبات الدكتور ياسين الشين، أستاذ كلية اإلعالم والمتهم بإجبار فتاة على التعري وممارسة الجنس، 

عن تخوفه من الحبس عقب تصريحات المحامى محمد حمودة، بأن التسجيالت المسربة غير قانونية، ويجب سجن من سربها 

يًقا على تصريحات محمد حمودة، قال "نادر" "أيوة فعاًل أنا معرض للحبس بسبب نشري للفيديوهات وتعل وسجلها بحكم القانون.

دي، ومعرض إلن أنا اللي اتسجن، والتهديدات شغالة من امبارح على ودنه، وياسين الشين اتحقق معاه النهاردة وطلع بدون أي 

 ادة إثبات من البنت اللي اختفت ومش عايزه تظهر".حتى كفالة، مجرد إنه قال إنها تسجيالت مفبركة ومفيش أي شه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2403242
http://www.elwatannews.com/news/details/2403242
http://yanairgate.net/?p=109813
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1456374-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86---%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF---%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1456374-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86---%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF---%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1456441-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9--%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1456441-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9--%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (مصر العربية) إسرائيل تتأهب لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

تسود إسرائيل بعد تصديق السيسي على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، واعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب حالة من االرتياح 

ويتيح القانون للشركات الخاصة، شراء الغاز من ، أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة الستيراد الغاز اإلسرائيلي

 حصول على الموافقات الالزمة وبيعه لموردي الغاز المحلي.مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسها بعد ال

 

 (مصر العربية) بلومبرج: هل تنهي مصر احتكار الدولة للغاز الطبيعي؟

ي الغاز الطبيعي، وتتحرك إلنهاء احتكار الدولة في هذا الصدد، بينما تمضي قدما في تفتح مصر الباب لمشاركة القطاع الخاص ف

ويسمح القانون باستيراد  الغاز الطبيعي  عبر شركات ، إصالحات تستهدف تشجيع االستثمار وإنعاش االقتصاد، بحسب بلومبرج

 خاصة، في خطوة قد تساعد في سد العجز الذي يقوض مشروعات البيزنس.

 

 (الوطن)مليار جنيها  011.1ك المركزي: احتياطيات البنوك بلغت البن

مليار  011.1بنًكا، بلغت نحو  11كشف البنك المركزي المصري عن أن احتياطيات البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 

 يل الماضي.جنيًها بنهاية شهر أبر

 

 (الوطن) مليار جنيه ارتفاعا في أرصدة البنوك الخارجية خالل أبريل 79.2المركزي: 

الماضي، وذلك مليار جنيه بنهاية أبريل  092.1قال البنك المركزي المصري إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج سجلت ما يعادل 

 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي. 022.1مليار جنيه، مقارنة بنحو  79.2بارتفاع قدره 

 

 (الوطن) مليون جنيه ارتفاعا في مخصصات البنوك خالل أبريل 000المركزي: 

مليون جنيه، لتصل  000المركزي المصري ارتفاع مخصصات البنوك خالل أبريل الماضي بنحو  أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك

 مليار جنيًها بنهاية مارس الماضي. 009.2مليار جنيًها، مقابل  000.0إلى 

 

 (الوطن) تريليون جنيه استثمارت البنوك في األوراق المالية وأذون الخزانة 0.22

تريليون  0.22قال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، إن إجمالي استثمارات البنوك في األوراق المالية، وأذون الخزانة، بلغت 

 ارس الماضي.تريليون جنيه بنهاية م 0.22مليار جنيه تقريبا، مقارنة بنحو  70جنيه بنهاية أبريل الماضي، بزيادة قدرها 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456423-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456423-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456457-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1456457-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AC--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://www.elwatannews.com/news/details/2404028
http://www.elwatannews.com/news/details/2404028
http://www.elwatannews.com/news/details/2404019
http://www.elwatannews.com/news/details/2404019
http://www.elwatannews.com/news/details/2404037
http://www.elwatannews.com/news/details/2404037
http://www.elwatannews.com/news/details/2404004
http://www.elwatannews.com/news/details/2404004
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 (الوطن) شهرا 00خالل  %17"المالية": ارتفاع فوائد الديون 

وأظهر التقرير المالي لوزارة ، شهرا المنتهية في مايو الماضي 00، خالل الـ%17قالت وزارة المالية إن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 

مليار  709.9، مقابل فوائد بلغت 7002إلى مايو  7002مليار جنيه، خالل الفترة من يوليو  722.92المالية، تسجيل فوائد الديون 

 جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

 

 (الوطن) 7002نسبة تراجع األرباح خالل النصف األول من  %00"الصعيد للمقاوالت": 

، تراجع أرباحها 7002أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري، خالل النصف األول من 

مليون  72.01ل إلى وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل النصف األو، على أساس سنوي نتيجة نمو إيرادات النشاط %00بنسبة 

 .7002مليون جنيه بالنصف المقابل من  01.20جنيه، مقابل أرباح بلغت 

 

 (الوطن) «قالوا هنبنى ُرحنا لقينا السعر غالى«: »المقاولين»ارتفاع الحديد يثير غضب 

ألف جنيه خالل شهر أغسطس الحالى، غضب  00ح عن ارتفاع سعر طن الحديد ليقترب من الـثار إعالن مصانع حديد التسليأ

عدد من مقاولى البناء، الذين أكدوا أن تلك الزيادات تسّببت فى خسائر كبيرة لهم، كما أبدى عدد من المواطنين استياءهم من 

 .األسعارالزيادة، مشيرين إلى أن بعضهم قام بوقف عمليات البناء لحين تراجع 

 

 (المصري اليوم) تغيير مجالس إدارات البنوك العامة الشهر المقبل«: المركزى»

األهلى المصرى، »قال مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى إن مصرفه يدرس ترشيحات لتغيير مجالس إدارات البنوك العامة 

 ، وتشمل الرؤساء والنواب وأعضاء المجالس، تمهيدًا إلعالنها الشهر المقبل.«مصر، القاهرة، العقارى المصرى العربى

 

 (المصري اليوم) «التعويم»ارتفاعًا فى دعم البترول بسبب  %012.1«: المال»

مليار دوالر، خالل العام  2.22مليار جنيه، بما يعادل  070ال، وزير البترول، إن تكلفة دعم المواد البترولية قفز إلى قال طارق الم

 .%012.1، ليرتفع الدعم بنسبة 7002 - 7002مليار جنيه فى العام المالى  20، مقابل نحو 7002- 7002المالى 

 

 (اليوم السابع) مليار دوالر1.0جنبية إلى وزير البترول: ارتفاع استثمارات شركات النفط األ

مليار دوالر فى السنة  1.0ارتفعت إلى قال وزير البترول طارق المال اليوم األربعاء، إن استثمارات شركات النفط األجنبية فى بالده 

وتعنى هذه األرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط األجنبية فى ، مليار فى السنة المالية السابقة 2.2من  7002-7002المالية 

 يونيو حزيران الماضى. 10التى انتهت فى  7002-7002بالمئة خالل السنة المالية  77.2مصر 

 

 (اليوم السابع) 7072عية الروسية فى مصر تبدأ اإلنتاج بحلول عام روسيا: المنطقة الصنا

التى تقوم موسكو والقاهرة حاليا بتطويرها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، و

 عاما خالل ثالثة مراحل. 01مليار دوالر، وسيتم تحقيق المشروع فى  2.9تتطلب استثمارات وإنتاج فى البنية التحتية بقيمة 

http://www.elwatannews.com/news/details/2403653
http://www.elwatannews.com/news/details/2403653
http://www.elwatannews.com/news/details/2402156
http://www.elwatannews.com/news/details/2402156
http://www.elwatannews.com/news/details/2399573
http://www.elwatannews.com/news/details/2399573
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174180
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174180
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174175
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174175
http://www.youm7.com/story/2017/8/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-8-1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3359545
http://www.youm7.com/story/2017/8/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-8-1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3359545
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/3359111
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85/3359111
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 (العربي الجديد) السيسي يقلص الدعم على بطاقات التموين... والوزارة آخر من يعلم

خيل أن ، محمد سويد، ولثاني مرة، مثلما فعل إبان رفع الدعم عن المحروقات، مفاجأة وقال: "تالتموين وزارةالمتحدث باسم  فجر

ونشر في الجريدة  جنيه من الدعم، ومن استخراج بطاقة تموينية، 0200حرمان من يزيد دخله عن  قرارالوزارة لم تعلن عن 

 الوزارة، وأن وكاالت األنباء والمواقع المصرية نقلته عن الجريدة الرسمية". الرسمية دون علم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/8/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/8/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (جريدة االهرام) «غزل المحلة»استمرار إضراب عمال 

التوالي، يستمر عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، فى إضرابهم المفتوح؛ انتظاًرا لتعليق منشور لليوم الثانى على 

، التى أقرها البرلمان للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علًما بأن القانون ال يشمل العاملين بقطاع %00بصرف عالوة الـ 

 األعمال العام.

 

 (الوطن) ضون اإلنتاج لرفض اإلدارة صرف "عالوات السيسي"عمال "غزل شبين الكوم" يخف

سادت حالة من الغليان والغضب بين عمال شركة "غزل شبين الكوم" للغزل والنسيج، بسبب رفض مطالبهم الخاصة بصرف 

قرر و، ي ومنحة الغالء، إضافة إلى حافز التطوير وزيادة بدل الوجبة خالل الشهور الماضيةالعالوة االستثنائية التي أقرها السيس

 00طن غزول نيوميا جميعها مخصص للتصدير، ليصل بعد األزمة األخيرة إلى  77العمال خفض اإلنتاج بعد أن وصل إلى نحو 

 .أطنان فقط يوميا، للضغط على إدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم

 

 (الوطن) مطالب حددتها النقابة 2اعتصام رمزي لصيادلة "شرق الدلتا" لتنفيذ 

دعت نقابة صيادلة الدقهلية، أعضاء نقابات الصيادلة في منطقة شرق الدلتا للمشاركة في اعتصام رمزي بمقر النقابة في طلخا، 

وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، ، ساعة فقط، للمطالبة بحقوق مهنة الصيدلة والصيادلة المهدرة 07لمدة 

مناطق علي مستوي الجمهورية، وسنتوسع فيه بعد ذلك ليكون علي مستشفى النقابات  2أن االعتصام هذه المرة على مستوى 

 قابة.مطالب حددتها الن 2الفرعية وذلك من أجل تنفيذ 

 

 قضايا المجتمع-7

 

 الصحه

 (الوطن) انقطاع مستمر للكهرباء.. وأقسام أشعة ال تعمل.. وسوء معاملة للمرضى

ذه المستشفيات العامة بمستشفيات محافظة البحيرة، معاناة المرضى، من واقع تنّقلها بين أقسام وأروقة ه« الوطن»رصدت 

والمركزية، وتكشف أثناء هذه الجولة مناطق اإلهمال والفساد والمشكالت الملحة التى يشكو منها المواطنون، وفى مقدمتها نقص 

 األدوية والمستلزمات الطبية ووجود عجز واضح فى طواقم األطباء والتمريض.

 

http://www.ahram.org.eg/News/202352/29/607803/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202352/29/607803/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9%C2%BB.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2402237
http://www.elwatannews.com/news/details/2402237
http://www.elwatannews.com/news/details/2401109
http://www.elwatannews.com/news/details/2401109
http://www.elwatannews.com/news/details/2399198
http://www.elwatannews.com/news/details/2399198
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 السياحه

 (المصري اليوم) أمام الغطاسين« قرش»صابة سائحة بعضة إعادة فتح شاطئ القرية السياحية التي شهدت إ

قررت اللجنة المكلفة من وزير البيئة باجراء مسح بحري لشاطئ القرية السياحية التي شهدت إصابة سائحة نمساوية بعضة 

ساعة، عقب الحادث مع استمرار اغالق الشاطئ أمام  ٨٤الغطاسين بعد إغالقه لمدة  سمكة قرش إعادة فتح االشاطئ أمام

 .نشاطي السباحة والسنوركلينج الغطس السطحي

 

 (البديل) 7002موقع بريطاني: مصر ثاني أرخص وجهة سياحية في العالم خالل 

 ،مقاصد السياحية تطوًرا ونموًا في العالمقالت منظمة السياحة العالمية، التابعة لمنظمة األمم المتحدة، إن مصر ثاني أسرع ال

مصر وتونس استطاعتا أن تستعيدا مكانهما في خريطة السياحة العالمية بعد “البريطانية، إن ” تليجراف“جريدة وكتبت 

في البريطاني، أن مصر ثاني أرخص المقاصد السياحية ” هوبا“موقع  وقال.”العمليات اإلرهابية التي شهدتاها الفترة الماضية

عاصمة ” صوفيا“، وأن العاصمة الوحيدة في العالم التي تفوقت على مصر كأرخص وجهة سياحية كانت مدينة 7002العالم لعام 

 بلغاريا.

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) يوما بدءا من الجمعة إلنشاء كوبرى 10المرور: إغالق شارع محمد نجيب بالتجمع 

أعلنت اإلدارة العامة لمرور القاهرة، إغالق شارع محمد نجيب، فى االتجاهين بالوصلة من شارع التسعين الجنوبى حتى شارع 

 يوما. 10التسعين الشمالى، فى إطار مشروع إنشاء كوبرى ومحور محمد نجيب، وذلك لمدة 

 

 (اليوم السابع)  الح فواصل معدنية تجاه الجيزة لمدة شهرالمرور: إغالق جزئى لكوبرى أكتوبر إلص

عرب، أعمال تطوير وإصالح فواصل كوبرى أكتوبر، أمام القادم تجرى اإلدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع شركة المقاولون ال

من ميدان رمسيس وفى طريقه إلى الجيزة، مما يستلزم إغالق الكوبرى جزئيا لمدة شهر كامل، لحين انتهاء مدة األعمال وسط 

 انتشار الخدمات المرورية.

 

 (اليوم السابع) ابتوقف قطار المطرية المنصورة ثالث ساعات بسبب عطل واستياء بين الرك

توقف قطار المطرية المنصورة بمحطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية أكثر من ثالث ساعات نتيجة عطل ، حيث سادت حالة 

 .قطار وتأخر المواطنين عن أعمالهمالمتجه من المطرية صباحا فى اتجاه مدينة المنصورة لتعطل المن الغضب بين ركاب القطار 

 

 قباطاأل

 (الوطن) الغنايم" لتأمين احتفاالت العذراء في "درنكة" -إغالق طريق "أسيوط 

بمديرية أمن أسيوط، والمكلفة بتأمين احتفاالت مولد دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة طريق أغلقت األجهزة األمنية 

 الغنايم"، من الجهة البحرية والقبلية أمام السيارات وذلك ضمن خطة المديرية لتأمين االحتفاالت. –"أسيوط 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174259
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1174259
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
https://elbadil.com/latest_news/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-30-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86/3358912
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-30-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86/3358912
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/3358907
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/3358907
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3358727
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86/3358727
http://www.elwatannews.com/news/details/2400455
http://www.elwatannews.com/news/details/2400455
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 (الوطن) مكاريوس: لم تشرف أجهزة الدولة على هدم أسوار دير وادي الريان

ال مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص لألقباط األرثوذكس والمشرف على دير وادي الريان بالفيوم، بتكليف من تواضروس ق

أنه بموجب االتفاق الذي تم توقيعه بين وأضاف ، إنه ال توجد نقطة حراسة أو قوة تأمين في منطقة الدير بوادي الريان الثاني

الكنيسة ووزارة شؤون البيئة لتقنين أراضي الدير، يصرح بموجبه بممارسة الشعائر الدينية واألنشطة الكنسية لرهبان الدير 

 داخل المساحات التي يحيون بها.

 

 (الوطن) الكنيسة القبطية األرثوذكية تحذر من انتحال "فيس بوك" صفة رهبانها

حذرت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، من انتحال صفحات على مواقع التواصل االجتماعي صفة رهبان بالكنيسة، الستغالل 

لى موقع التواصل اإلجتماعي وأشار دير العذراء برموس، في بيان له، أن شخصا انتحل اسم أبونا بولس فهيم، ع، األقباط ماديا

 "فيس بوك"، وأرفق بصفحته المزيفة صورة أحد رهبان الدير، وهو الراهب القس فام البرموسي.

 

 أخرى

  (جريدة االهرام) والمحافظ: التطهير يحفظ حق الصيادين«.. منزلة بورسعيد»من  % 22تدمير 

ألفا  220من مساحة المنزلة التى تقلصت من  %22قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن التعديات والملوثات التهمت 

السيسى رئيس الجمهورية توجيهاته بالبدء  ألف فدان، وأن أعمال تطهير بحيرة المنزلة لم تتوقف يومًا واحدًا بعد إصدار 070إلى 

 .فى تنفيذ أعمال المرحلة األولى الخاصة بعمليات التطهير، الذى حدد ثالثة أشهر إلنهاء تلك األعمال

 

 (اليوم السابع) ساعة الجمعة المقبل 07قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن عده مناطق بمدينة الجيزة، اعتبارًا من الــ الساعة 

، للقيام بأعمال تغيير محبس الطرد الرئيسى 07/1/7002صباح السبت  1وحتى الساعة  1/7002/ 00مساء الجمعه الموافق  1

 طة مياه جزيرة الدهب.لمح

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2402012
http://www.elwatannews.com/news/details/2402012
http://www.elwatannews.com/news/details/2401085
http://www.elwatannews.com/news/details/2401085
http://www.ahram.org.eg/News/202352/29/607801/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1---%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202352/29/607801/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1---%D9%85%D9%86-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3358823
http://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3358823
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 (البوابة نيوز) أميني شرطة خالل ضبط وكر للمخدرات بالمنوفية مقتلالداخلية تكشف تفاصيل 

أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية صرح مسئول مركز اإلعالم األمنى بوزارة الداخلية، 

أمن المنوفية، باستهداف إحدى البؤر اإلجرامية بمنطقة ميت برة بدائرة المركز، وحال اقتراب القوات بادروا بإطالق األعيرة النارية 

: أمين الشرطة فريد شوقى زين الدين، وأمين الشرطة كل من مقتلتجاهها، حيث بادلتهم القوات إطالق النيران، وأسفر ذلك عن 

 وليد محمد الغنيمى، من قوة وحدة مباحث المركز.

 

 (المصري اليوم) «صحراوي قنا»شرطيين برصاص مسلحين على  2ضابط وإصابة  مقتل

شرطيين، بطلق ناري  2جمعة أبوالحمد قائد كتيبة الدعم بقطاع األمن المركزي بقنا، وأصيب  الرائد أحمد عبد الفتاح مقتل

ركز ، أمام قرية الكرنك دائرة ماألقصر-قناخالل اشتباكات مع مجموعة من اإلرهابيين أثناء تمشيط الطريق الصحراوي الغربي 

 أبوتشت.

 

 (اليوم السابع) فى تبادل إطالق نار مع قوات األمن أثناء مداهمة وكر إرهابى بقنا أشخاص 1مقتل 

قوات  من العناصر خالل حملة أمنية شنتها 1واصلت األجهزة األمنية بقنا حملتها المكبرة، وتمكنت قوات األمن من القضاء على 

األمن الستهداف منطقة جبلية تستخدم معسكرا للتدريب على العمليات اإلرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة، وتم 

 ضبط أسلحة نارية وأدوات إعاشة مع العناصر التى تم تصفيتها.

 

 (الشروق) «اقتحام قسم التبين»بـ ماليين جنيه لمتهمين  00سنوات وغرامة  00المشدد 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهمين حضورًيا سيد عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم، 

 7001لسنة  7722سنة في القضية رقم  02دهما حكما "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة سنوات، والصادر ض 00بالسجن المشدد لمدة 

جنيًها، قيمة  29ألف و 000ماليين و 00كما قررت المحكمة تغريمهما مبلغ  والمعروفة أعالميًا بـ "أحداث إقتحام قسم التبين".

 قضاء فترة العقوبة.ما أتلفوه، كما قضت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد ان

 

 (بوابة األهرام) القضاء األعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

ة الذين ياعتمد مجلس القضاء األعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العال، أسماء المستشارين رؤساء المحاكم االبتدائية واالقتصاد

قال مصدر قضائي إن المجلس اعتمد جزًءا من حركة رؤساء و .7001/ 7002تم ندبهم وتجديد ندبهم للعام القضائي الجديد 

المحاكم االبتدائية واالقتصادية التي أرسلها وزير العدل، مضيًفا أنه من المقرر أن يعتمد المجلس األسماء المتبقية من الحركة 

 عدل ومراجعتها وإعالنها خالل أيام.فور تسلمها من وزير ال
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 (اليوم السابع) مصرع أمين شرطة صدمته سيارة مالكى أثناء عبوره للطريق الدائرى

سيارة مالكى أثناء عبوره للطريق الدائرى ونتج عن الحادث توقف حركة السيارات أعلى  بعدما صدمتهلقى أمين شرطة مصرعه 

 .وفى طريقه إلى أكاديمية الشرطة التسعين،الطريق للمتجه من شارع 

 

 (البوابة نيوز) متهمين بالتظاهر بدون تصريح في العجوزة 1براءة 

متهمين بإحراز  1ضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سعيد القاضي، ببراءة ق

 سنوات للمتهمين. 2كانت محكمة أول درجة قد قضت بالحبس  .مطبوعات والتظاهر بدون تصريح

 

 (اليوم السابع) ون جنيهملي 010بـ النيابة تحقق فى تهرب ميناء دمياط من سداد استحقاقات جمركية 

، والخاصة بتهرب ميناء دمياط من سداد مديونيات 7002لسنة  212تباشر النيابة اإلدارية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 

عبارة عن االستحقاقات والمخالفات الجمركية المستحقة على هيئة  وهيمليون جنيه،  100قيمتها لمصلحة الجمارك بلغت 

 .وحتى اآلن 7000تجارية منذ عام  الميناء للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة

 

 (بوابة يناير) بالغ من نقابة األطباء ضد وكيل وزارة الصحة بالغربية

قررت هيئة مكتب النقابة العامة لألطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بالغ سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد 

يشغل حاليًا منصب وكيل وزارة الصحة بالغربية وذلك نظرًا لتصريحاته المسيئة والمهينة  والذي شرشر،الطبيب محمد أحمد 

 اء.لألطب

 

 (مدي مصر) «خارج إطار القانون»تدين إخفاء مدرس قسرًيا وقتله « العفو الدولية»

لواقعة مقتل مدرس على يد قوات األمن المصرية بعد « القتل خارج القانون»بـ وصفته  الدولية، ماأدانت منظمة العفو 

، ُأعلن عن مقتله في عبد الستاريدعى محمد وذكرت المنظمة في بيان صدر اليوم، أن المدرس، و .يوماً  72اختفائه قسرًيا لمدة 

مايو الماضي، حيث أكد البيان مقتله خالل تبادل إلطالق النيران مع قوات األمن التي شنت حملة  2بيان رسمي لوزارة الداخلية في 

سفة للحركات رجب علي، وأن االثنين من مسؤولى تصنيع ونقل العبوات النا عبد اهللإللقاء القبض عليه مع شخص آخر يدعى 

 .المسلحة التابعة لتنظيم اإلخوان )حسم، لواء الثورة(

 

 (70عربيماذا قال الحسيني عن اتهامه بتلقي رشوة من قطر )

من  رشاوي، وإعالميين آخرين، عّلق اإلعالمي يوسف الحسيني على الشائعات التي انتشرت بشكل محدود مؤخرا، حول تلقيه

ووصف الحسيني مختلق  .نفى الحسيني قطعيا أن يكون على تواصل مع مسؤول قطري، أو تلقى مبالغ مالية منهو .مسؤول قطري

 الغبي"، قائال إنه نشر أخبار حول القبض عليه )الحسيني(، في الواليات المتحدة األمريكية، أو بمنزل قيادي "إخواني"“بـ الشائعة 

من العاملين في مجال التقديم التلفزيوني في مصر هم ضد تنظيم  %91وأضاف نافيا كافة االدعاءات: "أجزم أن  في الدوحة.

        ن، وضد كافة السياسات القطرية"اإلخوا
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 السادسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 

 

 (الوطن) " في ألمانيا07قائد القوات البحرية يرفع علم مصر على الغواصة "تايب 

، وذلك في مدينة كييل 709"، طراز 07احتفلت القوات المسلحة، برفع العلم المصري على الغواصة األلمانية الثانية "تايب 

 ، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة في البلدين.األلمانية، بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، ونظيره األلماني

 

 (اليوم السابع) تايب" طفرة كبيرة فى التسليح البحرى“لـ : امتالك مصر بدوياللواء عصام 

ة "تايب"، التى تعد أحد أحالم كل من التحق بالبحرية ، بامتالك مصر للغواصة األلمانية الثانيبدويعصام الدين  بحريأشاد اللواء 

وأوضح " أن دخول "تايب" المجال البحرى المصرى يمثل طفرة كبيرة فى التسليح البحرى، لما تمتاز به من سرعة كبيرة  المصرية.

القومى والمصالح االقتصادية وقدرة عالية على تنفيذ عدة مهام، موضًحا أن مصر بحاجة كبيرة لها فى الوقت الحالى لحماية األمن 

 المصرية فى حقول الغاز البحرية على سبيل المثال، إضافة إلى استخدامها كقوة ردع لمنع وصول أى اعتداء إلى السواحل المصرية.

 

 (اليوم السابع) المتوسط واألحمر"“بـ بحرية  قواعد 2 البحرية بصدد االنتهاء من بناء :أحمد فايق

قال اإلعالمى أحمد فايق، إن قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، صرح له خالل لقاءه بألمانيا على هامش استالم الغواصة 

قواعد بحرية فى البحرين المتوسط  2، بأن مصر بصدد االنتهاء من البنية التحتية لـ (tkms)" من الشركة األلمانية709طراز  07"

وأضاف أن رسائل الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية خالل استالم الغواصة األلمانية قوية جدا، فى ظل التحديات  .واألحمر

 .التى يواجهها الشرق األوسط، وحماية حقول البترول الجديدة التى اكتشفتها مصر

 

 (اليوم السابع) القبول بالكليات والمعاهد العسكريةالفريق محمود حجازي يتابع إجراءات 

تفقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 

ختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيا وطبيا ونفسيا، لنيل شرف االنضمام إلى الكليات لمتابعة سير االختبارات المختلفة ال

والمعاهد العسكرية لإلعداد والتأهيل للتخرج كضباط مقاتلين قادرين على حمل راية الوطن، واستكمال مسيرة العطاء ألبطال 

 القوات المسلحة.
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